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Abstract 
 

Background and Aim: Islamshahr has been one of the main destinations of immigrants to Tehran in recent 

decades, these immigrants who migrated from villages and cities near and far to Islamshahr. In many cases, 

without any investigation or coordination or adaptation to the new environment, unauthorized construction 

has been carried out in urban areas and villages close to the city and informal settlements have been formed. 

Improper health conditions, lack of proper infrastructure, lack of urban services, high population density, low-

income groups, the existence of informal jobs, and most importantly, the high level of anomalies and social 

harms are the set of characteristics and conditions that the residents of the informal settlements of Islamshahr 

are facing. The main goal of this research is to analyze the empowerment of informal settlements with an 

emphasis on the social capital approach in Islamshahr city. 

Methods: In terms of purpose, this research is applied research, and in terms of methodology, it is classified 

as descriptive-analytical research. The population of the statistical community is 548,620 people and the 

sample size is equal to 384 people. In analyzing the data obtained from the questionnaire, descriptive statistics 

such as mean, median, frequency, frequency percentage, etc. will be used, and in order to prove the research 

hypotheses, inferential statistics methods such as Pearson's correlation coefficient, sample t-test, etc. will be 

used. The city of Islamshahr is located in the geographical position of 51 degrees and 14 minutes east 

longitude and 35 degrees and 33 minutes north latitude. 

Findings and Conclusion: The results show that based on the average scores extracted from the 

questionnaires and the results of the sample T-Tech test, 33 studied indicators were placed in two levels 

(relative compliance, low compliance) in terms of compliance with the standard model, i.e. number three. The 

results showed that 12 indicators are at the level of relative compliance and 21 indicators are at the level of 

low compliance. Also, the results show that there is a significant relationship between the social capital 

variable and the empowerment of the informal settlement of Islamshahr. The direction of the relationship 

between social capital and empowerment is positive and significant, according to the correlation number 

(0.672), the intensity of the correlation is moderate.The results have shown that increasing social capital 

empowers the informal settlement of Islamshahr. 
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 یاجتماع هیسرما کردیبر رو دیبا تأک یررسمیغ یها  سکونتگاه یتوانمندساز

 1(شهر اسالمشهر موردی: مطالعه )
 

  2یسبزوار یآزاده ارباب ، 1هیقراق یعیبد هیرق

 .رانی، اآمایش سرزمین،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر-یشهر یزیبرنامه ر ایکارشناس ارشد جغراف .1

 .رانی، اسرزمین،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر آمایش-یشهر یزیبرنامه ر ایگروه جغراف اریاستاد .2
 

  11/47/1041ش: ریپذ خیتار 40/47/1041ت: افیدر خیتار
 

 دهیچک

ها و  که از روستا نیمهاجر نیبوده است ، ا ریاخ یبه تهران در دهه ها نیمهاجر یاز مقاصد اصل یکیاسالمشهر زمینه و هدف: 

به  دیجد طیبا مح یسازگار ای یهماهنگ ای یاز موارد بدون هر بررس یاریاند. در بس به اسالمشهر مهاجرت کرده کیدور و نزد یها شهر

اند.  را شکل داده یررسمیغ یها  به شهر اقدام نموده و سکونتگاه کینزد یها روستا زیو ن یمجاز در محدوده شهر ریساخت و ساز غ

درآمد،  کم یها اجتماع گروه ت،یجمع یتراکم باال ،یمناسب، فقدان خدمات شهر یها رساختیفقدان ز ،ینامناسب بهداشت طیشرا

هستند که ساکنان  یطیو شرا ها یژگیمجموعه و یاجتماع یها بیو آس ها یتر باال بودن ناهنجار و از همه مهم یررسمیوجود مشاغل غ

 یها  سکونتگاه یبر توانمندساز یلیپژوهش حاضر تحل یصلهدف ا .رو هستند شهر اسالمشهر با آن روبه یررسمیمحالت اسکان غ

 .باشد یدر شهر اسالمشهر م یاجتماع هیسرما کردیبر رو دیبا تأک یررسمیغ

قرار  یلتحلی– یفیتوص قاتیدر رسته تحق یشناس و به لحاظ روش یکاربرد قاتیبه لحاظ هدف جز تحق قیتحق نیاروش بررسی: 

حاصل از  یها  داده لی. در تحلباشد ینفر م 462و حجم نمونه برابر با  باشد ینفر م 026825که  یآمار ۀجامع تی. جمعردیگ یم

پژوهش  اتیو... استفاده خواهد شد و در جهت اثبات فرض یدرصد فراوان ،یفراوان انه،یم ن،یانگیهمچون م یفیپرسشنامه از آمار توص

 و ... استفاده شده است. یتک نمونه ا یو آزمون ت رسونیپ یهمبستگ بیهمچون ضر یآمار استنباط یها  از روش زین

شااخ    44 ،یتک نمونه ا یمستخرج از پرسشنامه ها و آزمون ت نیانگیدهد براساس نمرات م ینشان م جینتا گیری: ها و نتیجه یافته

نشاان داد   جیعدد سه قرار گرفتند. نتا یعنیاستاندارد  ی( از لحاظ انطباق با الگونییانطباق پا ،یمورد مطالعه در دو سطح )انطباق نسب

و  یاجتمااع  هیسارما  ریا متغ نیبا  نیقارار دارناد. همچنا    نییسطح انطباق پاا  درشاخ  21و  یشاخ  در سطح انطباق نسب 12که 

مثبات و   یو توانمندسااز  یاجتمااع  هیسرما نیوجود دارد. جهت رابطه ب یاسالمشهر رابطه معنادار یررسمیسکونتگاه غ یتوانمندساز

 شیباوده اسات کاه افازا     نیا ا انگریا ب جیدر حد متوسط است. نتا ی(، شدت همبستگ578.2) یعنادار است با توجه به عدد همبستگم

 شود. یشهر اسالمشهر م یررسمیسکونتگاه غ یموجب توانمندساز یاجتماع هیسرما
 

 

 اسالمشهر. ،یاجتماع هیسرما ،یررسمیاسکان غ ،یررسمیغ یسکونتگاه ها ،یتوانمندساز :ها واژه دیکل

                                                           
 هیسرما کردیبر رو دیبا تأک یررسمیغ یها  سکونتگاه یتوانمندسازتحت عنوان  پایان نامه دوره کارشناسی ارشدمستخرج از  مقالهاین  1

 .است رانیااسالمشهر واحد  یدانشگاه آزاد اسالمنویسنده اول به راهنمایی نویسنده دوم  شهر اسالمشهر موردی: مطالعهی)اجتماع

  :نویسنده مسئول badiyegh@gmail.com 

 هیسرما کردیبر رو دیبا تأک یررسمیغ یها  سکونتگاه یتوانمندساز(. 1251. )ی، آزادهسبزوار یاربابقراقیه، رقیه؛  بدیعی ارجاع به این مقاله: 

 .1-42(، 4)4، فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای ،(شهر اسالمشهر موردی: مطالعه) یاجتماع
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 مسأله انیب و مقدمه
کرده است؛ به  جادیبشر ا یزندگ یرا برا یمختلف یها  دهیاست که به همراه خود پد یزندگ وهیش ینوع ینیشهرنش

 ,Sargolzaei Javan & Hadianiداشته است ) یمختلف یابعاد مثبت و منف ینیشهرنش یها امدیو پ جینتا گریعبارت د

مسکن، خدمات، اشتغال و... به وجود آورده  یابر یدیشد یرشد شتابان عمدتاً تقاضا نیهمچن(. 187 :2016

(Zangeneh & Hosseinabadi, 2013: 158برا .)و به  ریها در طول چند قرن اخ مثال با تمرکز فقر در شهر ی

 یشهر ینامطلوب از زندگ یا و مسکن پر ازدحام به مثابه جنبه یخدمات رسان یشدن جهان، مشکل نابرابر یموزات صنعت

فقر در قالب  یکالبد یها  جنبه افتنی تینیبا ع یروند نی(. در واقع چنZali et al., 2014: 116گشت ) انینما

واقع  در حال توسعه بدل شده است. در یها بزرگ کشور یها به مشخصه اکثر شهر یررسمیو اسکان غ نیرنشیفق یها  محله

 یبزرگ( به شکل یها شهر ژهیها )به و شهر جاورم ایاست که در درون  یبارز فقر شهر یها  از چهره یکی یررسمیاسکان غ

 تیفیو ک تیاز کم یاز افراد کم درآمد و سطح نازل یبا تجمع یشهرساز یخودرو، فاقد مجوز ساختمان و برنامه رسم

خودرو و نابسامان و  یها  سکونتگاه ،یررسمیکان غاس ،یا هیحاش یها  همچون: سکونتگاه ینیو با عناو ردیگ یشکل م یزندگ

گاه  که به غلط و ییا است. مساله یدار هینظام سرما دنیمحصول سر برآوردن و بال دهیپد نی. اشود یم دهینام یآلونک حالتم

 (.Zali et al., 2014: 116) شود یخوانده م زین ینینش هیبه اصرار حاش

 ان،ییو رضا یریاست )پ یدر عصر روشنگر شرفتیمدرن و گفتمان پ ینیمعلول شهرنش یررسمیغ یها  سکونتگاه

است که به صورت خودرو و فاقد  ریپذ بیکم درآمد و مهاجر در نقاط آس یها  از اسکان گروه یشکل ی(. به عبارت32: 1434

مسکن در  یتقاضا شیپاسخ مناسب به افزا قدان( با توجه به فUN- Habitat,2013) شود یم جادیا یمجوز رسم

 اند دهیشیاند شیسرپناه خو ازیاست که افراد در پاسخ به ن یمنطق یراه حل یررسمیاسکان غ ریمهاجرپذ یها شهر

(Nassar & Elsayed,2017: 2 .) 

و متعاقب آن  ینیدر حال توسعه جهان شاهد رشد و گسترش شهرنش یها کشور ریهمراه با سا ز،ین رانیکشور ا در

بحران  شیدایو پ یریگ ها، شکل به شهر میناگوار مهاجرت عظ امدیپ نیاثر و بدتر نیکه مهمتر میا بوده یررسمیاسکان غ

سکونت  ،یکارینرخ ب ،یآگاه نییسطح پا ،یسوادیفقر، ب لیباز ق نیادیمناطق با مشکالت بن نیاست که ا ینینش هیحاش

 رانینفر در ا ونیلیم 6به آمار موجود در حدود  . در حال حاضر با توجهبانندیو... دست به گر یررسمیاشتغال غ ،یررسمیغ

بلکه در  یررسمیغ یها  به بعد با گسترش ابعاد آن نه تنها سکونتگاه 5.که از دهه  کنند یم یزندگ یها  سکونتگاه نیدر ا

 (.Sargolzaei Javan & Hadiani, 2015: 188-189قرار خواهند داد ) ریتحت تاث زیرا ن گریمناطق د یحت یموارد

 زین یو بازار رسم یدولت یها  استیس ها  ییو نارسا ها  یاز فقر است اما بازتاب کاست یا ها هرچند جلوه  گونه سکونتگاه نیا

 لیو تحم ستیز طیفقر و گسترش آن، به مخاطره انداختن مح دیبه سبب باز تول یررسمی. اسکان غشوند یمحسوب م

و انسجام جامعه  یداریپا یبرا یجد دیها، تهد  از آن یریشگیپ نهیبا هز سهیحل مشکالت در مقا یبرا شتریب یا نهیهز

است. از آن جا که  ندهیها در آ  از گسترش آن یریو جلوگ یکنون تیوضع یسامانده یبرا یا ژهیو ریتداب ازمندیو ن یشهر

 ییچاره جو گذارد، یم ریتاث زینفراتر از مکان آن  یطیو بر مح ردیگ یفراتر از مکان آن نشات م یا نهیاز زم یررسمیاسکان غ

 هیکه سرما نیدارد. به سبب ا ازین یآن، بلکه در سطح مل ینه فقط در سطح محل یو اقدامات یگذار استیمساله به س نیا

راه  از ،یبه نام توانمندساز یندیدر فرآ تواند یم کند یم لیرا تسه یاست و کنش جمع یروابط اجتماع راثیم یاجتماع

 دیکمک نما یمستمر عملکرد در محدوده زندگ یبه بهبود و بهساز ها  میافراد و ت تیتوسعه و گسترش نفوذ و قابل

(Massoud & Haqvardian, 2011: 129.) 
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موجود است. لذا  یها  تیظرف یریاز راه گسترش و به کارگ یاجتماع محل طیشرا یارتقا یبرا یساز نهیزم ،یتوانمندساز

 نینو یها کردیدر رو ،یررسمیغ یها  سکونتگاه یبرا ییگذشته به چاره جو یها کردیدر گذر زمان و با شکست رو

(. Moshiri et al., 2012: 2شده است ) یاجتماع هیسرما تیقوبر ت یادیز دیتاک ،یررسمیغ یها  سکونتگاه یتوانمندساز

مشارکت فعال و  یناتوان برا یها  در افراد و گروه تیقابل جادیسبب ا یاجتماع هیسرما قیاز طر یرو توانمندساز نیاز ا

  (. Asadi Mahal Chali, 2014: 20) شود یم یو اجتماع یرفاه فرد نیآگاهانه در تام

د مکان در ابعا یها  لیو پتانس یدرون یها  تیبر استفاده از ظرف دیتاک یدر توانمندساز تیکه اساس موفق ییجااز آن

بهره  ،یطراح ندیها عمالً مردم را در فرآ  نوع از سکونتگاه نیا یمشارکت در توانمندساز وهیمختلف است لذا استفاده از ش

 یتوانمندساز ندیآنان در فرآ یریبه شرط مشارکت پذ یمردم یها  لیخواهد کرد. استفاده از پتانس ریو اجرا درگ یبردار

 Asadi Mahalکرده است ) ییراهنما یاجتماع هیسرما شیافزا یها را به سمت راهبرد یزیر برنامه ندیضرورت فرآ

Chali, 2014: 2.) 

شهر  نیباشد. ا یکه در مجاور کالنشهر تهران شکل گرفته است، شهر اسالمشهر م یررسمیاسکان غ یاز نمونه ها یکی

کالن شهر،  نیا هیجذب شده به حاش نیمهاجر نیبوده است ، ا ریاخ یبه تهران در دهه ها نیمهاجر یاز مقاصد اصل یکی

رو در  نیشهر تهران نبوده، از ا یقادر به جذب در بدنه اصل هینداشتن سرما نیبه علت نداشتن تخص  و مهارت و همچن

 یاریاند. در بس به اسالمشهر مهاجرت کرده کیدور و نزد یها ها و شهر که از روستا نیمهاجر نیاسالمشهر ساکن شده اند. ا

 زیو ن یشهر همجاز در محدود ریبه ساخت و ساز غ دیجد طیبا مح یسازگار ای یهماهنگ ای یاز موارد بدون هر بررس

از مسکن ارزان همراه با  یاند. برخوردار را شکل داده یررسمیغ یها  به شهر اقدام نموده و سکونتگاه کینزد یها روستا

در  عیامر موجب تسر نیدر اطراف تهران بوده و ا دیجد یها خانوار تیمز نیمهمتر ساخت و ساز ینداشتن موانع قانون

اسالمشهر مسائل و مشکالت  یتیو جمع یکیزیف عیشده است. گسترش و رشد سر ها  زگونه از ساخت و سا نیا یریگ شکل

 یتراکم باال ،یمناسب، فقدان خدمات شهر یها رساختیفقدان ز ،ینامناسب بهداشت طینموده است. شرا جادیرا ا یفراوان

 یاجتماع یها بیو آس ها یناهنجارتر باال بودن  و از همه مهم یررسمیدرآمد، وجود مشاغل غ کم یها اجتماع گروه ت،یجمع

 نیرو هستند.  بنابرا شهر اسالمشهر با آن روبه یررسمیهستند که ساکنان محالت اسکان غ یطیو شرا ها یژگیمجموعه و

 یفراوان تیاهم یدر شهر اسالمشهر دارا یاجتماع هیسرما کردیبر رو دیبا تأک یررسمیغ یها  سکونتگاه یتوانمندساز یبررس

 .شود یپژوهش بدان پرداخته م نیااست که در 

 

 پژوهش ینظر یمبان 
به سرعت در حال گسترش هستند. با تمرکز فقر در  تیجمع شیدر حال توسعه به تناسب افزا یها ها در کشور شهر

نامطلوب از  یا و مسکن پر ازدحام، به مثابه جنبه یخدمات رسان یشدن جهان، مشکل نابرابر یها و به موازات صنعت شهر

و اسکان  نینش ریفق یها  فقر در قالب محله یکالب یها  هجنب افتنی تینیبا ع یروند نیشد. چن انینما یشهر یزندگ

بار در  نیاول ی(. براKellett,2011: 3شد ) لیدر حال توسعه تبد یها بزرگ کشور یها به مشخصه اکثر شهر ،یررسمیغ

تا  شود یم ینیب شیکه پ کنند یم یها زندگ ، در شهر2512درصد در سال  02 یعنیاز مردم جهان،  یمیاز ن شیب خ،یتار

 (. UN-Habitat,2014) ابدی شیدرصد افزا 88نسبت به  نیا 2505سال 

رابرت پارک، جان ترنر و چارلز  نارد،یچون مارشال کل ینیمتفکر یها  به نوشته ،یررسمیپرداختن به اسکان غ سابقه

با  یخرده فرهنگ ،یررسمی: سکونتگاه غدیگو یم نیچن یررسمیسکونتگاه غ فیدر تعر ناردی. کلگردد یآبرامز باز م

 یاجتماع یاز جمله انزوا ییها  یژگیو و یانحرافات اجتماع م،با بهداشت ک ییاه  از هنجارهاست که در محله یا مجموعه
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 یاست که برا یدر جوامع یمردم یزیر برنامه ینوع ،یشهر ستانیمسکن خودساخته تهد»همراه است. به اعتقاد ترنر 

 (. Khorasani Moghadam et al., 2017: 237« )ندارد یا مسکن اقشار کم درآمد برنامه

 ،ینکردن ضوابط شهر تیو مسکن، رعا نیزم یررسمیطور عمده با تصرف و ساخت غ بهکه  یررسمیامروزه اسکان غ

 نییپا ،یساتیو تاس یا سازه یداریناپا ،یررسمیاشتغال غالب غ ،یتیو جمع یکالبد عیرشد سر ،یرساختیکمبود خدمات ز

 یریگ و شکل یاجتماع یبهایآسرشد  یمناسب برا یبستر کالبد ت،یدرآمد و در نها یداریناپا ،یخدمات یها  بودن سرانه

 :Shia et al., 2016ها شده است ) بزرگ در کالن شهر یبه چالش لیتبد شود، یکج رو شناخته م یها  خرده فرهنگ

40). 

 
 Ziyari & Nowzari, 2018: 29لفه های اسکان غیررسمیؤ.م1شکل 

 

اوائل قرن بیستم توسط لیدا حنفیان که به اصالح آموزش و پرورش در سال واژه سرمایه اجتماعی نخستین بار در 

میالدی جین جیکوبز از این واژه در کتاب  1385ها در دهه  ورزید، استفاده شد. بعد میالدی در ویرجینیا مبادرت می 1313

اجتماعی غیرقابل جایگزین در کند و شبکه ارتباطی بین ساکنان قدیمی محله را به عنوان سرمایه  اصلی خود استفاده می

(. در این کتاب رابطه سرمایه اجتماعی و نظافت شهری و برخورد با جرم و جنایت Ostad, 2018: 1سازد ) شهر مطرح می

های اجتماعی و   ای نتیجه سرمایه اجتماعی را در افزایش کنترل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این در حالی است که عده

اند. محققان سرمایه اجتماعی را موثر بر پایداری اجتماعی در سطح محله، کاهش  زی اجتماعی یافتهنوعی هنجارمندسا

دانند. از  های مبادله و توانمندساز اقتصادی، موثر بر پایداری محیطی و اقتصادی در تمام سطوح می  ی هزینه دهنده

نی دیگر هر چه این سرمایه بیشتر به کار گرفته خصوصیات این سرمایه تقویت آن به واسطه هزینه شدن آن است. به بیا

شود و هرچه بیمصرف بماند، از توانایی آن کاسته شده یا به عبارتی با فرسایش سرمایه  شود، باعث تولید و بازتولید آن می

 (. Massoud & Haqvardian, 2011: 129شود ) اجتماعی مواجه می

ها را افزایش دهد. اینکه چه افرادی   هستند که امکان تحقق اهداف آنها همواره در جست و جوی یافتن منابعی   انسان

های زندگی ما نقش مهمی دارد.  شناسیم و بین ما و دیگران چه نوع ارتباطی برقرار است، در تعیین دستاورد را می

توسعه، به طور گسترده  برند. سرمایه اجتماعی در متون نظری شناسان از این عامل با عنوان سرمایه اجتماعی نام می جامعه

شود افراد در جامعه  شناخته شده است شده است و پیامدهی مثبتی در رفاه اجتماعی دارد. نبود سرمایه اجتماعی، باعث می

 (. Qadri & Taqavi, 2013: 113مشارکت کمتری داشته باشند و به حاشیه رانده شوند )

ای از روابط متقابل ناشی از  ای است که به داشتن شبکه و بالقوه ( سرمایه اجتماعی مجموعه منافع بالفعل1368بوردیو )

ای از یک  ( سرمایه اجتماعی جنبه1335آشنایی، مورد پذیریش قرار گرفتن و شناخته شده بودن، مربوط است. کلمن )
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اجتماعی به  کند. سرمایه های معین افرادی را که درون ساختارند، تسهیل می  شود و کنقش ساخت اجتماعی را شامل می

( سرمایه 1330دهد با استفاده از آن به منافع خود دست یابد و ارتباط میان افراد تسهیل شود. پانتام ) کنشگر اجازه می

کند.  های اجتماعی است، که همکاری اعضا را برای رسیدن به منافع مشترک تحصیل می  ها و شبکه اجتماعی اعتماد، هنجار

های فردی سرمایه   شوند؛ دسته نخست بر ویژگی مایه اجتماعی در دو دسته کلی تقسیم میهای بیان شده سر  طبق تعریف

های جمعی سرمایه   دانند. درحالی که دسته دوم بر ویژگی ای می های شبکه کنند و آن را محصول فرآیند اجتماعی تاکید می

امری حیاتی برای آثار مثبت سرمایه اجتماعی  های مدنی را به عنوان  اجتماعی تمرکز دارند و تجربه مشغولیت در سازمان

 (.Khorasani Moghadam et al., 2017: 237-239دهند ) مورد توجه قرار می

توانمندسازی رویکرد حاکم بر این پژوهش است. توانمندسازی رویکردی برای توزیع مناسب منابع اقتصادی و اجتماعی 

ها،  بندی نیاز های درونی و اولویت  ر کم درآمد و فقیر با تکیه بر ظرفیتبه صورت پایدار است. در این شرایط، زندگی اقشا

ای  ها برای مواجهه با مسائل فقر است. این رویکرد معنقد است که باید افراد به گونه  توسط خود این افراد و مشارکت آن

رای دو عنصر مهم عاملیت مدرم توانمند ساخت که بتوانند در مورد محیط سکونت خویش تصمیم بگیرند. توانمندسازی دا

های ذی   های طوالنی و با مشارکت فعال گروه و جامع نگری نسبت به عامل فقر است. بدین معنا که غلبه بر موانع در فرایند

های در حاشیه )مثال تامین برخی   توان با بهبود ابعاد خاصی از زندگی گروه نفع میسر است و از سوی دیگر نمی

های فوق بود. در کل رویکرد توانمندسازی با   دمات با برخی از امکانات اقتصادی( شاهد توانمندی گروهها و خ  زیرساخت

دهد. این رویکرد به دنبال تقویت  های قبلی را پوشش می  تر تا حدودی، ضعف نگاهی چندبعدی، جامعتر و مردم محورانه

کند با مشارکت مردم  ها به صورت جامع است و سعی می  اههای اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و کالبدی این سکونتگ  ظرفیت

های این ساکنان را مرتفع ساخته و از طرف دیگر با به کارگیری  ها و نیاز  ها، مشکل شکاف بین طرح  ریزی برای آن وبرنامه

ت و مردم تقسیم کند ها را بین دول  های سنگین بهسازی این سکونتگاه  ها، بار هزینه  های اجتماعی، اقتصادی آن  ظرفیت

(Abbasi Livesi et al., 2017: 94-95.) 

 

 پژوهش نهیشیپ
انجام داد نشان داده است که  یجی( در کشور فSuvaشهر سووا ) یشهردار یکه برا ی( در پژوهش2511) دلیکا

از رشد  یریعکس در جلوگ جهینت اندازد، یتصرف ساکنان را به خطر م تیکه امن یاجبار هیمثل اخراج و تخل ییها  استیس

 داشته است.  یجیدر ف یررسمیغ یها  سکونتگاه

 استیس رییمهاجرت با تغ ،یبه شهر ییمهاجرت از مناطق روستا یبه بررس ی( در پژوهش2514و همکاران ) چن

 ریو تأث  نیچ یکار از روستا به شهرها یرویپرسش است که مهاجرت ن نیپاسخ به ا یمقاله در پ نیزا پرداختند. ا درون

ارائه خدمات درروند مهاجرت  یزا و نابرابر درون یها استینشان داد که س جیپرداختند. نتا یدر ارائه خدمات شهر ضیتبع

 از روستا به شهر مؤثر است. 

 یها فضا تیفیکه ارتقا ک دیرس جهینت نیبه ا ن،ینش هیحاش اردیلیم کی ه؛یسا یها ( در کتاب شهر2514) وریناس

 یررسمیغ یها  در حل و فصل مشکالت سکونتگاه یمنیدرک ا یبر رو یشده و اثر مثبت یزندگ تیفیبهبود کباعث  یشهر

 داشته است.

در کشور مصر پرداخته  یررسمیغ یها  ارتقا سکونتگاه یها  یاستراتژ یابیتحت عنوان ارز یا در مقاله زی( ن2510) فایخل

کشور با وجود  نیدر کشور مصر است که در ا یدیچالش کل کی یررسمیغ یها  که سکونتگاه دهد ینشان م جیاست. نتا

روش  جیدر حال رشد هستند. بر اساس نتا وستهیها پ  سکونتگاه نیا ،یررسمیغ یها  مهار رشد سکونتگاه یها برا  همه تالش

 شد.  شنهادیپ یشهر یمسکن، سرپناه مقرون به صرفه به فقرا یها  استیو س یمشارکت
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 جهینت نیبه ا یررسمیغ یها  موجود در سکونتگاه یها  تحت عنوان داده یا ( در مقاله2510و همکاران ) یچاکرابورت

در  یررسمیغ یها  بهتر سکونتگاه یساز کپارچهیو  ینیدرک شهرنش یبرا تواند یدر مورد شهر م ریفراگ یها  که داده دیرس

 واقع شود.  دیمف یزیر و برنامه تیریمد ندیفرا

: یشهر یدر نواح ییتصورات روستا ری: تفسیررسمیغ یها  تحت عنوان سکونتگاه یا ( در مقاله2518) نویپ و هرمزبال

مربوط به استقرار،  ییفضا -یاجتماع یها ندیفرآ یو بررس نی( با هدف تببیلی)ش سویولپر یا شهر دره ینمونه مورد

 یاجتماع یها  ییبازنما قیاز طر سو،یدر شهر ولپر یررسمیغ یها  در سکونتگاه ییروستا یزندگ میمجدد و تحک یسازمانده

که تجارب، انتظارات و  یاز ساکنان یدانیوم یشیمایبا استفاده از مطالعات پ قیتحق نیساکنان نشان داده شده است. در ا

 ییفضا -یاجتماع تیواقع کیبه  دهند، یخود را نشان م یدر مناطق شهر ییروستا یاز زندگ یذهن یبازساز نیاقدامات ا

 . پردازد یشهر هستند م یررسمیغ یها  در سکونتگاه ییروستا یمرتبط با زندگ یو تصورات اجتماع ندهیکه معنا، نما دهیچیپ

 2556سال  ی، قانون اساس انماریپرداخته است. در م یررسمیبه مهاجرت و اسکان غ یا ( در مقاله2513) فوربس

اصالحات  که ی، هنگام2515هستند مستقر شوند. در سال  لیکه ما ییارند درجاد کرده است که شهروندان حق حیتصر

حق گرفتند.  نیبه استفاده از ا میتصم گرید یشهرها هآغاز شد ، مردم با  مهاجرت ب یشتریبا سرعت ب یو اقتصاد یاسیس

 مهاجرات در اقتصاد پرداخته است.  یاتینقش ح یاز خانوارها به بررس یپژوهش با استفاده از نظرسنج نیمحقق در ا

 یمند تیموثر بر رضا یاجتماع هیسرما یها  تحت عنوان شاخ  ی( درپژوهش.143مقدم و همکاران ) یخراسان

ابعاد مختلف  نییپژوهش تع نیاز ا نیاند. هدف محقق تهران پرداخته یمحله فرحزاد شمال یررسمیغ یها  ساکنان سکونتگاه

دو مفهوم در چارچوب اهداف  نیارتباط ا نیو تبب یررسمیغ یها  ساکنان سکونتگاه یمند تیرضا موثر بر یاجتماع هیسرما

در  یزندگ تیفیاز ک یمند تیکه رضا دهد ینشان م جی. نتاباشد یم یو همبستگ یفیاست. روش پژوهش توص داریتوسعه پا

 عتمادا ،یررسمیدرصد ابعاد اعتماد غ 30 نانیدر سطح اطم نیشده است. همچن یابیارز 4 ینظر انهیبا م 27.2حد متوسط 

و  یهمکار ،یمشارکت اجتماع ،یوساطت اجتماع ،یاریهم ،یاجتماع تیحما ت،یاحساس امن ،یاعتماد رسم افته،ی میتعم

وابسته به طور  ریچندگانه، متغ ونیرگرس جیمثبت و معنادار دارند. بر اساس نتا ریتاث یمند تیبر رضا ،یانسجام اجتماع

و  ردیپذ یم ریتاث ،یو اعتماد رسم یمشارکت اجتماع ،یاریهم ،یاجتماع تیحما ،یررسمیاعتماد غ یها ریاز متغ میمستق

 .کنند یم نیوابسته را تب ریمتغ راتییدرصد تغ 02حدود  ها ریمتغ نیا

با  ییروستا یها مؤثر بر گسترش مهاجرت یدیبر عوامل کل یلیتحت عنوان تحل ی( در پژوهش1433و همکاران ) ییسقا

 یپژوهش بررس نیاز ا نیزاهدان پرداخته اند. هدف محقق رآبادی: محله شیمطالعه مورد یررسمیبر مسئله اسکان غ دیتأک

. روش باشد یزاهدان م رآبادیدر محله ش یررسمیمسئله اسکان غ رب دیبا تأک ییروستا یها مؤثر بر مهاجرت یدیعوامل کل

و کمبود منابع  یخشکسال یدیکه چهار عامل کل دهد ینشان م جی. نتاباشد یم یشیمایو پ یلیتحل -یفیپژوهش توص نیا

شهر و  نیدر روستاها و تفاوت دستمزد ب ییربنایکمبود امکانات ز ،یشدن بخش کشاورز ارزش یو ب یور آب، کاهش بهره

 نقش دارند.   یررسمیاسکان غ دیو تشد ییروستا یها مهاجرت یریگ روستا در شکل

 یررسمیدر اسکان غ یاجتماع یداریچالش ناپا یتحت عنوان بررس ی( در پژوهش1255طلوع دل و همکاران ) طاهر

پژوهش  نیاند. هدف ا تهران محله فرحزاد پرداخته 2: منطقه یمطالعه مورد یشهر داریتوسعه پا یها  بر شاخ  یمبتن

تهران محله فرحزاد بر اساس  یو شهردارد طقهمن 3هیناح یررسمیاسکان غ یاجتماع یها امدیعلل و پ ییشناسا

 یژگی. وباشد یمحله فرحزاد م یررسمیبخش عمده اسکان غ دهد ینشان م جی. نتاباشد یم یشهر داریتوسعه پا یها  شاخ 

 یابی شهیر یبرا دگاهید نینمود. ا نییتب یاجتماع رییتغ هیبراساس نظر توان یرا م یشهر داریتوسعه پا کردیرو یاصل
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به درون و  شتریب ،یاجتماع یها  یداریو ناپا بهایعلل بروز آس افتنی یبه جامعه برا رونینگاه از ب یبه جا یشهر یبهایآس

 .کنند ینگاه م یجامعه شهر یو فرهنگ یاقتصاد -یساخت اجتماع
 

  مطالعه مورد هدمحدو یمعرف
 یعرض شمال قهیدق 44درجه و  40و  یطول شرق قهیدق 12درجه و  01 ییایجغراف تیشهر اسالمشهر در موقع

قم قرار  -و تهران نیقزو -آزاد راه تهران یو خط مهم ارتباط هیزاو مسازیاست که در ن یقراردارد. مکان استقرار شهر به نحو

جاده آسفالته به نام احمدآباد  کیتهران، توسط  13و  16 هبه منطق یدیاهلل سع تیمحور اتوبان آ قیداشته و از طر

 نیجاده واوان به اتوبان قم ارتباط دارد. ا قیاز طر زیآزادگان تهران و کرج و از سمت جنوب ن یبه جاده کمربند یمستوف

کن محدود بوده  انهرودخانه کرج و از شرق به رودخ ییشهر(، از غرب به بخش انتها ری)نص رآبادینص یشهر از شمال به اراض

 کیکه از  یجنوب تهران گسترده شده است به طور یپهنه دشت آبرفتدر  ایمتر از سطح در 1505و با ارتفاع متوسط 

 (.62: 1430،یعی)سم ابدی یاتصال م میتا رباط کر یاقمار یشهرها و شهرک ها گریبا د گریطرف به تهران و از طرف د
 

 
 . نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه 2شکل 

 

  پژوهششناسی  روش

قرار  یلتحلی– یفیتوص قاتیدر رسته تحق یشناس و به لحاظ روش یکاربرد قاتیبه لحاظ هدف جز تحق قیتحق نیا

 یآمار یها  روش قی. سپس از طردهیگرد یبند طبقه قیتحق ازیبا توجه به ن ها  افتهی بیو ترک قیپس از تلف گرفته است.

. در تقرار خواهد گرف لیوتحل هیو مورد تجز ده استپردازش ش SPSSچون  ییها افزار به کمک نرم ،یو استنباط یفیتوص

و... استفاده خواهد شد  یدرصد فراوان ،یفراوان انه،یم ن،یانگیهمچون م یفیحاصل از پرسشنامه از آمار توص یها  داده لیتحل

و ... استفاده خواهد  رسونیپ یهمبستگ بیهمچون ضر یآمار استنباط یها  از روش زیپژوهش ن اتیو در جهت اثبات فرض

انتخاب شدن دارند و با استفاده از فرمول کوکران  یساده که همه اعضا شانس برابر برا یتصادف یریگ نمونه روش شد.
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در این پژوهش برای سنجش  .باشد ینفر م 462و حجم نمونه برابر با  باشد یم نفر 026825که  یآمار ۀجامع تیجمع

شده است( و برای  ما و مشاور قرارگرفته و مورد تائید واقعاعتبار، از اعتبار محتوا)پرسشنامه قبل از اجرا در اختیار استاد راهن

گرفته برای متغیرهای  های پرسشنامه از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتیجه پایایی انجام تعیین پایایی سؤال

 پژوهش به قرار زیر می باشد که همگی در سطح عالی قرار دارند.

 
 پایایی پرسشنامه.1جدول 

 Reliability Statistics وهشمتغیرهای پژ

 تعداد گویه ها تعداد آلفای کرونباخ

 0 462 57.33 شبکه ها و گروه ها

 0 462 57.08 اعتماد اجتماعی

 0 462 57.42 اطالعات وارتباطات

 0 462 57624 همبستگی اجتماعی

 0 462 57.18 های جمعی  مشارکت در فعالیت

 2 462 57601 تیفعال یو توانمندساز یاسیاقدامات س

 6 462 57.61 توانمندسازی

 

 ها افتهی لیتحل
 یرهایبخش به ارائه متغ نیشود. در واقع ا یپژوهش پرداخته م ینمونه آمار تیوضع فیتوص این پژوهش ابتدا بهدر 

 شود. یم فیمدت اقامت و علت مهاجرت توص الت،یسن، تحص ت،یجنس تیراستا وضع نیاختصاص دارد. در ا یا نهیزم

 

 آمار توصیفی پاسخ دهندگان به پرسشنامه.2جدول 
 درصد فراوانی تحصیالت درصد فراوانی جنسیت سرپرست خانوار

 373 46 بی سواد 2076 33 زن

 4374 101 راهنمایی 272. 260 مرد

 .407 .14 دیپلم 15575 462 جمع

 272 18 فوق دیپلم درصد فراوانی سن سرپرست

 874 22 لیسانس 1676 2. سال 25 -45

 .27 16 فوق لیسانس و باالتر 8170 248 سال 21-05

 15575 462 جمع 1676 2. سال 01-85

 175 2 سال و بیشتر 81

 15575 462 جمع

 
خانوار اغلب در کشور  یباشد. سرپرست یسرپرست خانوار م تیجنس تیوضع یفیدر آمار توص یاصل یرهایاز متغ یکی

طالق، فوت ، قادر به  اد،یاعت ت،یمعلول ،یمانند ازکارافتادگ یلیکه مردان به دال یما بر عهده مردان است و تنها در مواقع

زنان خودسرپرست در  ری. باال رفتن مقادرندیگ یرا بر عهده م وادهخان یخانواده خود نباشند.زنان سرپرست یسرپرست

(. براساس 114: 1432،یبه علت عدم حضور مرد در خانواده است)کرم یو اختالل اجتماع یهنده آشفتگد ها نشان خانواده
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درصد( سرپرست  271.خانوار )260داشتند،  یپرسشنامه ها همکار لیکه در تکم ینفر 462پرسشنامه ها از مجموع  جینتا

پر شده، سن سرپرستان  یها اساس پرسشنامهدرصد( سرپرست خانوارشان زن بوده است. بر 2076نفر ) 33خانوار مرد و 

دهد  یپرسشنامه ها در شهر اسالمشهر نشان م لیو تکم یبررس جیکرد. نتا یبند میتوان در چهار گروه تقس یخانوار را م

دهند.  یم لیسال تشک 05-21 یدرصد( را افراد با بازه سن8170نفر از پاسخ دهندگان ) 248 یعنی یفراوان نیشتریکه ب

. جدول شود ینفر را شامل م 2 یعنیدرصد  1سال است که  81از  شتریب یمربوط به بازه سن یفراوان نیکمتر نیهمچن

 ریپرسشنامه ها را تحت تأث جیتواند نتا یکه م ییرهایاز متغ گرید یکی دهد. ینشان م نهیزم نیرا در ا جی، نتا2-2شماره 

ها در  یبررس جیسرپرست خانوار است. نتا التیردار است، تحصبرخو ییباال تیقرار دهد و در انجام پژوهش ها از اهم

 پلمید ریز التیتحص یخانوار اسالمشهر دارا یدرصد از سرپرست ها 2372دهد که  یمحدوده مورد مطالعه نشان م

 .باشند یم
 

 مدت اقامت ساکنان در اسالمشهر .3جدول 
 فراوانی تجمعی درصد فراوانی 

 175 175 2 کمتر یک سال

 678 78. 23 سال 0تا  1 بین

 1370 1573 22 سال 8-15

 4271 1278 08 سال 11-10

 15575 8073 204 سال و بیشتر 18

  15575 462 جمع

 

تا پنج سال،  کی نیدرصد ب 78.سال،  کیدرصد از ساکنان کمتر از  1که حدود  میابی یپرسشنامه درم جیبا توجه به نتا

 در محله اقامت دارند.   شتریسال و ب 18درصد  8073سال و  10تا  11 نیدرصد ب 1278درصد شش تا ده سال،  1573

 
 سکونت یانتخاب اسالمشهر برا یعلت اصل.3شکل 

 

صد شغل در 2578به اقوام،  یکیانتخاب محل را نزد یدرصد از ساکنان علت اصل 2476شده،  با توجه به مطالعات انجام

 داشته اند. انیخود و فرزندان ب لیدرصد ادامه تحص 76.و  شتریبه امکانات ب یدرصد دسترس 2.73شغل،  رییبهتر و تغ

بودن،  است. نرمال های پژوهش انجام شده بودن داده های پژوهش، آزمون نرمال در دومین گام از توصیف یافته

های آماری مشخ ، غیر معتبر  ین فرض برقرار نباشد، برخی آزمونفرض تحلیل چند متغیره است. اگر ا ترین پیش اساسی

های آماری مانند  ها در این است که برخی از روش بودن توزیع داده بوده و قابل استفاده نیستند. اهمیت سنجش نرمال

168 
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 ادامه تحصیل خود و فرزندان دسترسی به امکانات بیشتر شغل بهتر و تغییر شغل نزدیکی به اقوام
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 درصد  فراوانی
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در این پژوهش  ها استوارند. بودن توزیع داده های تی و آزمون تحلیل واریانس بر فرض نرمال همبستگی پیرسون، آزمون

های  ( استفاده شد. مقدار شاخ Kurtosis( و کشیدگی )Skewnessها از روش عددی چولگی ) بودن داده برای آزمون نرمال

+ باشد، توزیع متغیر نرمال خواهد بود. نتایج 2تا  -2مذکور مثبت یا منفی است. چنانچه مقدار چولگی و کشیدگی در دامنه 

اطالعات گردآوری شده برای اسالمشهر نشان داد که ضرایب کشیدگی و چولگی برای تمام های مذکور در  بررسی شاخ 

 ها در دامنه مذکور قرار داشته و از توزیع نرمال پیروی می نمایند. شاخ 
 

 پژوهش یها شاخ  یو چولگ یدگیکش بیضر.0جدول 
 کشیدگی چولگی تعداد نمونه گویه ها 

 اعتماد

57416- 462 اعتماد به همسایگان  57282 

.5716- 462 افزایش حس اعتماد و همبستگی به مرور زمان در شهر  -574.5  

57450- 462 کمک گرفتن از همسایگان و دوستان محل سکونت  -57222  

57560- 462 درک نزدیکان  -57261  

..571- 462 اعتماد به نهادهای عمومی نظیر شورا ها، شهرداری، نیروی انتظامی و...  -57018  

شبکه ها و گروه ها
 

57122- 462 مشارکت در گروه های اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی، حرفه ای و یا سایر گروه ها  -57.14  

57550- 57252 462 سود بردن از گروه های اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی، حرفه ای و یا سایر گروه ها  

57045- 571.2 462 گسترش گروه یا گروه ها  

572.3- 57522 462 نظرات در بهبود و اعتالی گروه  

57110- 462 انتخاب رهبران توسط اعضای خود گروه  -572.4  

ت
العا

ت و اط
 ارتباطا

57100- 462 آگاهی از برنامه ها و پروژه های عمومی  -57321  

.5725- 462 پیگیری اخبار و رویدادهای محله پیگیر  -5708.  

فعال محلهآگاهی از گروه های   462 572.5 -57220  

57046- 571.8 462 آگاهی از وظایف نهادهای عمومی دخیل در محله مانند شورای شهر و شهرداری  

57830- 462 استفاده از رسانه های جمعی مانند روزنامه، رادیو و تلوزیون  -57554  

ی
ی اجتماع

ستگ
 همب

57205- 462 احساس صمیمیت نزدیکی و باهم بودن  -57283  

57214- 462 مشخصات متفاوت افراد ساکن در محله  57125 

57828- 574.1 462 رفت و آمد و تعامل با همسایگان و هم محلی های خود  

57.82- 57210 462 شرکت در مراسمات و برنامه های محل سکونت  

574.0- 462 احساس امنیت در محل زندگی  -57121  

ت
شارک

 م

محله با هممشارکت و کمک مردم   462 -57260  -57168  

.57.1- 57101 462 شرکت در  مراسمات و برنامه های محله خود  

.5710- 462 همکاری با نهادهای عمومی مانند شهرداری، شورای شهر  -570.3  

57612- 57150 462 حضور در انتخابات محلی نظیر انتخابات شورای شهر  

محلهصرف وقت و سرمایه در حل مشکالت   462 -57548  -57238 ی و  
ت سیاس

اقداما

ی
 توانمند ساز

57641- 462 قدرت گرفتن تصمیم های مهم در مسیر زندگی  57486 

571.0- 462 احساس ساختن فضای بهتر زندگی در محله  -57406  

17582- 57241 462 شرکت در آخرین انتخابات محله  

سال گذشته 0شهرداری( در ارتقا یافتن درستکاری دولت محلی )شوراها و   462 57586 -570.4  

ی
 توانمندساز

57425- 462 تمایل به ادامه سکونت و زندگی در محله  -57330  

57526- 462 ایجاد امنیت و رفاه بیشتر ناشی از طرح های ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی  -57158  

جریان توانمندسازی محلهتمایل به همکاری و همفکری با مسئوالن و مدیران شهری در   462 -57144  -578.4  

57186- 462 تمایل به همکاری و هم فکری با اهالی محل در جریان توانمندسازی محله  -57.12  

574.2- 462 آماده همکاری با صندوق محلی برای بهبود وضع محله  -57264  
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ساماندهی کالبدی محلهآمادگی در عقب نشینی و یا تجمیع خانه با پالک مجاور در جهت   462 57502 -57402  

57281- 57551 462 اشتراک زمان یا سرمایه  

57852- .5744 462 آمادگی الزم در جهت واگذاری ملک خود در راستای توانمندسازی  

.5712- 462 تمایل به نوسازی و یا بهسازی ملک در صورت دریافت وام  -57665  

 

استفاده از آزمون تی تک نمونه ای وضعیت شاخ  ها در محدوده مورد مطالعه بررسی در این مرحله از پژوهش، با 

)انطباق شاخ  ها با سطح  آزمونآماره بنابراین مقدار  بود، 0تا  1نمرات بین  شده است. براساس پرسشنامه تنظیم شده،

 ن دو فرضیه به شرح زیر بررسی می شود.در این آزمو. گرفتیممتوسط متغیر است، در نظر  زانیکه م 4را برابر  استاندارد(

 هستند. یاجتماع هیاز سرما ییسطح باال یشهر اسالمشهر دارا یررسمیغ یها  ساکنان سکونتگاه =صفر فرض

 .نیستند یاجتماع هیاز سرما ییسطح باال یشهر اسالمشهر دارا یررسمیغ یها  مقابل= ساکنان سکونتگاه فرض

و یا سطح معنی داری تفسیر شود. اگر مقدار سطح معنی  Sig، باید مقدار  SPSSافزار با توجه به جداول مستخرج از نرم 

پذیریم. به این معنا که توزیع داده ها برابر با حد متوسط بوده و وضعیت  باشد فرض صفر را می 50/5داری بیشتر از 

شود فرض صفر رد می  50/5کمتر از  Sigشاخ  در انطباق با الگوی  استاندارد است. در طرف مقابل در صورتی که مقدار 

شود. در این شرایط دو حالت رخ می دهد. اول آنکه وضعیت شاخ  باالتر از حد متوسط است و یا اینکه وضعیت شاخ  

 پایین تر از حد متوسط است. برای تصمیم گیری در این زمینه نیز مالک، نمره میانگین شاخ  خواهد بود.
 

 
 نتایج آزمون تی تک نمونه ای مدل مفهومی تحلیل.0شکل 

 

اولین متغیر در بررسی وضعیت توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی شهر اسالمشهر، اعتماد اجتماعی می باشد. برای 

 SPSSکه از نرم افزار  0تحلیل این متغیر، تعداد پنج شاخ  انتخاب شد. مطابق با اطالعات مندرج در جدول شماره 

و  کانینزد درک، و دوستان محل سکونت گانیکمک گرفتن از همسامعنی داری در سه شاخ  استخراج شده است، سطح 

می باشد در نتیجه فرض صفر را می  5750بیشتر از  و... یانتظام یروین ،یشورا ها، شهردار رینظ یعموم یبه نهادها اعتماد

پذیریم و به این نتیجه می رسیم توزیع داده ها برابر با حد متوسط بوده و وضعیت این سه شاخ  در انطباق با الگوی  

 چون از به مرور زمان در شهر یحس اعتماد و همبستگ شیافزاو  گانیاعتماد به همسااستاندارد است و برای دو شاخ  

 ( کمتر است به مقایسه نمرات میانگین می پردازیم: 5750سطح معناداری )
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 خالصه نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای شاخ  های اعتماد اجتماعی.0جدول

 گویه ها

تعداد نمونه
 

ن
میانگی

ف  
حرا

ان

معیار
 

T
 

ی
درجه آزاد

 

ح 
سط

ی
معنادار

 

M
ea

n
 

D
ifferen

c

e
 90 %Confidence Interval 

of the Difference 
Upper Lower 

 572501 575542 .571521 57524 464 27526 1755823 471522 462 اعتماد به همسایگان

افزایش حس اعتماد و 

همبستگی به مرور زمان در 

 شهر

462 276825 17548.. -27853 464 57553 -5714652 -572225 -575425 

کمک گرفتن از همسایگان 

 سکونتو دوستان محل 
462 475145 1752568 57220 464 57658 5751452 -575312 5711.0 

 575564 572112- 5715108- 575.5 464 17616- 17532.6 276362 462 درک نزدیکان

اعتماد به نهادهای عمومی 

نظیر شورا ها، شهرداری، 

 نیروی انتظامی و...

462 475224 1718533 57.2. 464 57200 575222. -575.22 571856 

 

نشان  به مرور زمان در شهر یحس اعتماد و همبستگ شیافزاو  گانیاعتماد به همسامقایسه نمرات میانگین دو شاخ  

می باشد و شاخ  افزایش حس  4باالتر از حد استاندارد یعنی عدد  471522داد که، شاخ  اعتماد به همسایگان با امتیاز 

 می باشد. 4در شهر پایین تر از حد استاندارد  276825اعتماد و همبستگی به مرور زمان با امتیاز 

ه های غیررسمی در اسالمشهر شاخ  شبکه ها و گروه ها دومین متغیر در بررسی میزان سرمایه اجتماعی در سکونتگا

حرفه  ،یورزش ،یهنر ،یفرهنگ ،یاجتماع یمشارکت در گروه هاشاخ  )شامل  0می باشد. برای تحلیل این متغیر، تعداد 

 گسترش، گروه ها ریسا ایو  یحرفه ا ،یورزش ،یهنر ،یفرهنگ ،یاجتماع یبردن از گروه ها سود، گروه ها ریسا ایو  یا

( انتخاب شد. از آنجایی که خود گروه یرهبران توسط اعضا انتخابو  گروه یدر بهبود و اعتال نظراتیی،  گروه ها ایگروه 

 می باشد. در این شرایط باید نمرات میانگین مقایسه شوند. 50/5سطح معنی داری کمتر از 
 

 ها و گروه ها خالصه نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای شاخ  های شبکه.7جدول 

 گویه ها

تعداد نمونه
 

ن
میانگی

ف معیار 
حرا

ان
 

T
 

ی
درجه آزاد

ی 
ح معنادار

سط
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n
 

D
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ce
 

90 %Confidence 

Interval of the 

Difference 
Upper Lower 

مشارکت در گروه های اجتماعی، 

فرهنگی، هنری، ورزشی، حرفه ای و 

 یا سایر گروه ها

462 270311 1758452 -.704. 464 57555 
-

5725660 
-570100 -574522 

سود بردن از گروه های اجتماعی، 

فرهنگی، هنری، ورزشی، حرفه ای و 

 یا سایر گروه ها

462 272.25 5734426 
-

117524 
464 57555 

-

5702852 
-57813. -572422 

 1755164 274032 462 گسترش گروه یا گروه هایی
-

127041 
464 57555 

-

5782584 
-57.211 -570251 

 57555 464 87428- .175.23 278048 462 نظرات در بهبود و اعتالی گروه
-

5742840 
-572025 -57246. 

انتخاب رهبران توسط اعضای خود 

 گروه
462 27.324 175.01. -47.05 464 57555 

-

57250.4 
-574148 -5753.3 
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باالترین  27.324مقایسه نمرات میانگین نشان داد که شاخ  انتخاب رهبران توسط اعضای خود گروه با میانگین 

امتیاز را دارد. از آنجایی که کلیه شاخ  های مذکور از سطح استاندارد عدد سه کمتر می باشد لذا شاخ  های سرمایه 

 اندارد می باشد. اجتماعی در بخش شبکه ها و گروه ها پایین تر از حد است

سومین متغیر در بررسی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی شهر اسالمشهر، متغیر ارتباطات و اطالعات می باشد.  

در این زمینه پنج شاخ  )شامل آگاهی از برنامه ها و پروژه های عمومی، پیگیری اخبار و رویدادهای محله پیگیر، آگاهی 

ی عمومی دخیل در محله مانند شورای شهر و شهرداری و استفاده از از گروه های فعال محله، آگاهی از وظایف نهادها

که از نرم  15-2رسانه های جمعی مانند روزنامه، رادیو و تلوزیون( انتخاب شد مطابق با اطالعات مندرج در جدول شماره 

 5750له باالتر از استخراج شده است. سطح معنی داری برای یک شاخ  یعنی پیگیری اخبار و رویدادهای مح SPSSافزار 

( دارد. 4می باشد. بنابراین می توان گفت وضعی این شاخ  در حد متوسط بوده و انطباق نسبی با الگوی استاندارد )عدد 

بود. لذا در این شرایط می بایست نمرات میانگین با یکدیگر  5750در زمینه سایر شاخ  ها، سطح معناداری کمتر از 

 مقایسه شوند.
  

 ه نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای شاخ  های ارتباطات و اطالعاتخالص.6جدول 

 گویه ها

تعداد نمونه
 

ن
میانگی

ف معیار 
حرا

ان
 

T
 

ی
درجه آزاد

ی 
ح معنادار

سط
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n
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ce
 

90 %Confidence 

Interval of the 

Difference 
Upper Lower 

آگاهی از برنامه ها و پروژه 

 های عمومی
462 27002. 5738.38 -37510 464 57555 -5722041 -570222 -574262 

پیگیری اخبار و رویدادهای 

 محله پیگیر
462 27323. 1756268 -172.2 464 57252 -575.541 -571.35 575464 

آگاهی از گروه های فعال 

 محله
462 270033 1754546 -674.5 464 57555 -5722515 -570240 -57448. 

نهادهای آگاهی از وظایف 

عمومی دخیل در محله 

مانند شورای شهر و 

 شهرداری

462 270502 1758223 -37153 464 57555 -57232.3 -578518 -574665 

استفاده از رسانه های 

جمعی مانند روزنامه، رادیو 

 و تلوزیون

462 470335 1715083 157810 464 57555 5703638 572665 57.533 

 

در جامعه  یاجتماع هیشاخ  ها با سطح استاندارد سرما یریشاخ  ها اگر متوسط انطباق پذ یانطباق نسب یدر بررس

 کی نیحد متوسط بوده است که ا ازباالتر  هیگو کیانطباق شاخ  ها تنها در  زانیبرابر با عدد سه فرض شود، م یواقع

 .47033 نیانگیبا م ونیزیوو تل ویمانند روزنامه، راد یجمع یعبارت است از استفاده از رسانه ها هیگو

 یم همبستگی اجتماعی ریشهر اسالمشهر، متغ یررسمیغ یسکونتگاه ها یتوانمندساز یدر بررس ریمتغ چهارمین

،  متفاوت افراد ساکن در محله مشخصات، و باهم بودن یکینزد تیمیاحساس صم پنج شاخ  )شامل نهیزم نیباشد.  در ا

 تیامن احساسو  محل سکونت یدر مراسمات و برنامه ها شرکت، خود یها یو هم محل گانیو آمد و تعامل با همسا رفت

 یاستخراج شده است. سطح معن SPSSکه از نرم افزار  6( انتخاب شد مطابق با اطالعات مندرج در جدول یدر محل زندگ

توان گفت  یم نیباشد. بنابرا یم 5750باالتر از  و باهم بودن یکینزد تیمیاحساس صم یعنیشاخ   کی یبرا یدار



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
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شاخ  ها، سطح  ریسا نهی( دارد. در زم4استاندارد )عدد  یبا الگو یشاخ  در حد متوسط بوده و انطباق نسب نیا یوضع

 شوند. سهیمقا گریکدیبا  نیانگینمرات م ستیبا یم طیشرا نیبود. لذا در ا 5750کمتر از  یمعنادار
 

 نمونه ای برای شاخ  های همبستگی اجتماعیخالصه نتایج آزمون تی تک .7جدول 

 گویه ها

تعداد نمونه
 

ن
میانگی

ف  
حرا

ان

معیار
 

T
 

ی
درجه آزاد

 

ح 
سط

ی
معنادار

 

M
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D
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e
 90 %Confidence Interval of 

the Difference 
Upper Lower 

احساس صمیمیت نزدیکی و 

 باهم بودن
462 273213 1754320 -172.4 464 57122 

-

575.614 
-571622 575281 

مشخصات متفاوت افراد ساکن 

 در محله
462 47132. 5730003 47302 464 57555 57132.1 575386 572668 

رفت و آمد و تعامل با 

همسایگان و هم محلی های 

 خود

462 271.3. 1752232 
-

107214 
464 57555 

-

5762541 
-573205 -57.10. 

شرکت در مراسمات و برنامه 

 محل سکونتهای 
462 270.00 171.812 -.75.2 464 57555 

-

5722226 
-570220 -574580 

 570523 572666 5743064 57555 464 72.1. 17588.0 474306 462 احساس امنیت در محل زندگی

 

در جامعه  یاجتماع هیشاخ  ها با سطح استاندارد سرما یریشاخ  ها اگر متوسط انطباق پذ یانطباق نسب یدر بررس

 هیگو دو نیحد متوسط بوده است که ا ازباالتر  هیگو دوانطباق شاخ  ها تنها در  زانیبرابر با عدد سه فرض شود، م یواقع

 (.4743ی )میانگین در محل زندگ تیاحساس امن( و 4713)میانگین  عبارت است از مشخصات متفاوت افراد ساکن در محله

 نیباشد.  در ا یم مشارکت ریشهر اسالمشهر، متغ یررسمیغ یسکونتگاه ها یزتوانمندسا یدر بررس ریمتغ پنجمین

 یبا نهادها یهمکار،  محله خود یشرکت در مراسمات و برنامه ها، پنج شاخ  )مشارکت و کمک مردم محله با هم نهیزم

در حل  هیوقت و سرما صرفو  شهر یانتخابات شورا رینظ یدر انتخابات محل حضور، شهر یشورا ،یمانند شهردار یعموم

استخراج شده است. سطح  SPSSکه از نرم افزار  3مشکالت محله( انتخاب شد مطابق با اطالعات مندرج در جدول شماره 

باشد.  یم 5750باالتر از  شهر یشورا ،یمانند شهردار یعموم یبا نهادها یهمکار یعنیشاخ   کی یبرا یدار یمعن

 نهی( دارد. در زم4استاندارد )عدد  یبا الگو یاخ  در حد متوسط بوده و انطباق نسبش نیا یتوان گفت وضع یم نیبنابرا

 شوند. سهیمقا گریکدیبا  نیانگینمرات م ستیبا یم طیشرا نیبود. لذا در ا 5750کمتر از  یشاخ  ها، سطح معنادار ریسا
 

 خالصه نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای شاخ  های مشارکت.9جدول 

 گویه ها

تعداد نمونه
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معیار
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 90 %Confidence Interval 

of the Difference 
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مشارکت و کمک مردم 

 محله با هم
462 472643 1756822 07125 464 57555 5726460 571.26 574323 

شرکت در  مراسمات و 

 محله خودبرنامه های 
462 278242 1718.06 -07366 464 57555 -57408.. -572.43 -572438 

همکاری با نهادهای عمومی 

مانند شهرداری، شورای 

 شهر

462 276306 1711282 -17641 464 57586 -571521. -572185 5755.. 
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حضور در انتخابات محلی 

 نظیر انتخابات شورای شهر
462 27.324 1724082 -47284 464 57551 -57250.4 -57423. -575616 

صرف وقت و سرمایه در 

 حل مشکالت محله
462 278452 1752632 -.7524 464 57555 -57483.3 -572.45 -572888 

 

در جامعه  یاجتماع هیشاخ  ها با سطح استاندارد سرما یریشاخ  ها اگر متوسط انطباق پذ یانطباق نسب یدر بررس

 یک نیحد متوسط بوده است که ا ازباالتر  هیگو یکانطباق شاخ  ها تنها در  زانیبرابر با عدد سه فرض شود، م یواقع

 .4726مشارکت و کمک مردم محله با هم با میانگین عبارت است از  هیگو

اقدامات سیاسی و  ریشهر اسالمشهر، متغ یررسمیغ یسکونتگاه ها یتوانمندساز یدر بررس ریمتغ ششمین

ساختن  احساسی، زندگ ریمهم در مس یها میشاخ  )قدرت گرفتن تصم چهار نهیزم نیباشد.  در ا یم وانمندسازیت

( ی)شوراها و شهردار یدولت محل یدرستکار افتنی ارتقاو  انتخابات محله نیدر آخر شرکت،  در محله یبهتر زندگ یفضا

استخراج شده است.  SPSSکه از نرم افزار  15سال گذشته( انتخاب شد مطابق با اطالعات مندرج در جدول شماره  0در 

 یم نی. بنابرادباش یم 5750باالتر از  در محله یبهتر زندگ یاحساس ساختن فضا یعنیشاخ   کی یبرا یدار یسطح معن

شاخ   ریسا نهی( دارد. در زم4استاندارد )عدد  یبا الگو یاق نسبشاخ  در حد متوسط بوده و انطب نیا یتوان گفت وضع

 شوند. سهیمقا گریکدیبا  نیانگینمرات م ستیبا یم طیشرا نیبود. لذا در ا 5750کمتر از  یها، سطح معنادار

 

 خالصه نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای شاخ  های اقدامات سیاسی و توانمندسازی .14جدول 

تعداد گویه ها
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قدرت گرفتن تصمیم های 

 مهم در مسیر زندگی
462 478262 1756625 1178.. 464 57555 5782622 570434 57.0.8 

احساس ساختن فضای 

 زندگی در محلهبهتر 
462 273584 175.36. -17.51 464 57535 -57534.0 -572521 575128 

شرکت در آخرین انتخابات 

 محله
462 270108 1746332 -87623 464 57555 -5726246 -578246 -574223 

ارتقا یافتن درستکاری 

دولت محلی )شوراها و 

سال  0شهرداری( در 

 گذشته

462 278522 17530.2 -.75.3 464 57555 -5743064 -570506 -572603 

 

در جامعه  یاجتماع هیشاخ  ها با سطح استاندارد سرما یریشاخ  ها اگر متوسط انطباق پذ یانطباق نسب یدر بررس

 کی نیحد متوسط بوده است که ا ازباالتر  هیگو کیانطباق شاخ  ها تنها در  زانیبرابر با عدد سه فرض شود، م یواقع

 .4782 نیانگیبا می زندگ ریمهم در مس یها میعبارت است از قدرت گرفتن تصم هیگو

 یاز طرح ها یناش شتریو رفاه ب تیامن جادیا، در محله یبه ادامه سکونت و زندگ لیشاخ  )تما نه نهیزم نیدر ا  

 یتوانمندساز انیدر جر یشهر رانیبا مسئوالن و مد یو همفکر یبه همکار لیتمای، ررسمیغ یسکونتگاه ها یسامانده

 یبرا یبا صندوق محل یهمکار آماده، محله یتوانمندساز انیمحل در جر یبا اهال یو هم فکر یبه همکار لیتما، محله

 اشتراک،  محله یکالبد یخانه با پالک مجاور در جهت سامانده عیتجم ایو  ینیدر عقب نش یآمادگ،  بهبود وضع محله

ملک  یبهساز ایو  یبه نوساز لیتمای و توانمندساز یملک خود در راستا یزم در جهت واگذارال یآمادگ،  هیسرما ایزمان 



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
 

 

 
  1041پاییز   9، شماره پیاپی 3شماره  ،3دوره           

06 

 

استخراج شده  SPSSکه از نرم افزار  12-2وام( انتخاب شد مطابق با اطالعات مندرج در جدول شماره  افتیدر صورت در

 انیدر جر یشهر رانیبا مسئوالن و مد یو همفکر یبه همکار لیتما یعنیشاخ   چهار یبرا یدار یاست. سطح معن

با صندوق  یهمکار آماده، محله یتوانمندساز انیمحل در جر یبا اهال یو هم فکر یبه همکار لیتما،  محله یتوانمندساز

 نیباشد. بنابرا یم 5750باالتر از  وام افتیملک در صورت در یبهساز ایو  یبه نوساز لیتماو  بهبود وضع محله یبرا یمحل

 ریسا نهی( دارد. در زم4استاندارد )عدد  یبا الگو یشاخ  در حد متوسط بوده و انطباق نسب نیا یتوان گفت وضع یم

 شوند. سهیمقا گریکدیبا  نیانگینمرات م ستیبا یم طیشرا نیبود. لذا در ا 5750کمتر از  یشاخ  ها، سطح معنادار

تمایل ساکنان به  یاستخراج شده است، در بررس SPSSزار که از نرم اف11مطابق با اطالعات مندرج در جدول شماره 

توانمندسازی در اسالمشهر اگر متوسط انطباق پذیری شاخ  ها با سطح استاندارد در جامعه واقعی برابر با عدد سه فرض 

برابر با عدد سه فرض شود،  یدر جامعه واقع یاجتماع هیشاخ  ها با سطح استاندارد سرما یریاگر متوسط انطباق پذ شود.

 :ازاند  عبارت هیگو 2 نیحد متوسط بوده است که ا ازباالتر  هیگو سهانطباق شاخ  ها تنها در  زانیم

 472438با میانگین  در محله یبه ادامه سکونت و زندگ لیتما

 475502با میانگین  محله یتوانمندساز انیمحل در جر یبا اهال یو هم فکر یبه همکار لیتما

 471586با میانگین  بهبود وضع محله یبرا یبا صندوق محل یهمکار آماده

 .475.54با میانگین وام افتیملک در صورت در یبهساز ایو  یبه نوساز لیتما

 

 خالصه نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای شاخ  های توانمندسازی.11جدول 

 گویه ها

تعداد نمونه
 

ن
میانگی

ف معیار 
حرا

ان
 

T
 

ی
درجه آزاد

ی 
ح معنادار

سط
 

M
ea

n
 

D
ifferen

ce
 

90 %Confidence 

Interval of the 

Difference 
Upper Lower 

تمایل به ادامه سکونت و 

 زندگی در محله
462 472438 1744222 47022 464 57555 5724306 571503 574.44 

ایجاد امنیت و رفاه بیشتر 

ناشی از طرح های 

ساماندهی سکونتگاه های 

 غیررسمی

462 276825 1754220 -27810 464 57553 -5714652 -572216 -575422 

تمایل به همکاری و 

همفکری با مسئوالن و 

مدیران شهری در جریان 

 توانمندسازی محله

462 273.88 171662. -5746. 464 57833 -5752422 -57122. 575306 

تمایل به همکاری و هم 

فکری با اهالی محل در 

 توانمندسازی محلهجریان 

462 475502 17131.6 57568 464 57342 5755021 -571122 571226 

آماده همکاری با صندوق 

محلی برای بهبود وضع 

 محله

462 471586 1714822 17621 464 57588 57158.. -5755.4 572256 

آمادگی در عقب نشینی و 

یا تجمیع خانه با پالک 

مجاور در جهت ساماندهی 

 محلهکالبدی 

462 270268 1755683 -3710. 464 57555 -572.140 -570.28 -574.51 
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 571232- 574055- 5724306- 57555 464 27288- 1715584 27.852 462 اشتراک زمان یا سرمایه

آمادگی الزم در جهت 

واگذاری ملک خود در 

 راستای توانمندسازی

462 274032 1712832 
-

117125 
464 57555 -5782584 -57.04. -5702.8 

تمایل به نوسازی و یا 

بهسازی ملک در صورت 

 دریافت وام

462 475.54 172..02 175.3 464 57261 575.541 -5750.3 571360 

 
 

 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی ساکنان

 یاجتماع یها هیدر کشور، استفاده از سرما یررسمیغ یها سکونتگاهاجتماعات ساکن در  یتوانمندساز یدر راستا

موجود  یاجتماع هیگرفتن سرما دهیناد در حل معضالت آن باشد. یاریبس یتواند راهگشا یها، م-سکونتگاه نیموجود در ا

توسعه است.  ندیمردم از مشارکت در فرآ یرارادیغ تیمحروم یعنی یسکونتگاه ها و در واقع بروز طرد اجتماع نیدر ا

سکونتگاه ها را  نیموجود در ا یاجتماع هیسرما تیاستفاده و تقو یررسمیغ یسکونتگاه ها یتوانمندساز نینو یهاکردیرو

به عنوان  یاجتماع هیتوان به سرما یدانند. م یسکونتگاه ها م نیا یداریبه توسعه و پا یابیدر دست یدیکل ملبه عنوان عا

در فرایند سنجش رابطه بین سرمایه اجتماعی سکونتگاه  .ستینگر یررسمیغ یتوسعه سکونتگاه ها ندیفرآ ۀحلقه گمشد

های غیررسمی شهراسالمشهر و تمایل آن ها به توانمندسازی این سکونتگاه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده 

(،در رسمیسرمایه اجتماعی و تمایل به توانمندسازی سکونتگاه های غیر) ریدو متغ نیب یهمبستگ بیمحاسبه ضراست. 

انجام شده است. از آنجایی که سطح معناداری به دست  رسونیدرصد خطا با استفاده از روش پ1و  ناناطمی٪33سطح 

است. در نتیجه بین متغیر سرمایه اجتماعی و  5750است و کمتر از مقدار مفروض یعنی عدد  57555آمده برابر با 

ناداری وجود دارد. جهت رابطه بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی توانمندسازی سکونتگاه غیررسمی اسالمشهر رابطه مع

توان گفت  یم(، شدت همبستگی در حد متوسط است. بنابراین 578.2مثبت و معنادار است با توجه به عدد همبستگی )

  سرمایه اجتماعی موجب توانمندسازی سکونتگاه غیررسمی شهر اسالمشهر می شود. شیکه افزا

 
 سرمایه اجتماعی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی نیب یهمبستگ بیمحاسبه ضر.12جدول 

    سرمایه اجتماعی توانمندسازی

**578.2 1 
 یهمبستگ بیضر

 
 سرمایه اجتماعی

Pearson 

یسطح معنادار  57555  

 تعداد 462 462

1 **578.2 
 یهمبستگ بیضر

 
 توانمندسازی

 یسطح معنادار 57555 

 تعداد 462 155

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 ها شنهادیپ و گیری جهینت
از  یشکل یاست .به عبارت یدر عصر روشنگر شرفتیمدرن و گفتمان پ ینیمعلول شهرنش یررسمیغ یها  سکونتگاه

. با  شود یم جادیا یاست که به صورت خودرو و فاقد مجوز رسم ریپذ بیکم درآمد و مهاجر در نقاط آس یها  اسکان گروه

است که  یمنطق یراه حل یررسمیاسکان غ ریمهاجرپذ یها مسکن در شهر یتقاضا شیتوجه به فقدان پاسخ مناسب به افزا

که در مجاور کالنشهر تهران شکل  یررسمیاسکان غ یاز نمونه ها یکی.   اند دهیشیاند شیسرپناه خو ازیافراد در پاسخ به ن

 نیاست ، ا هبود ریاخ یبه تهران در دهه ها نیمهاجر یاز مقاصد اصل یکیشهر  نیباشد. ا یگرفته است، شهر اسالمشهر م

قادر به جذب  هینداشتن سرما نیکالن شهر، به علت نداشتن تخص  و مهارت و همچن نیا هیجذب شده به حاش نیمهاجر

دور و  یها ها و شهر که از روستا نیمهاجر نیرو در اسالمشهر ساکن شده اند. ا نیتهران نبوده، از اشهر  یدر بدنه اصل

به  دیجد طیبا مح یسازگار ای یهماهنگ ای یاز موارد بدون هر بررس یاریاند. در بس به اسالمشهر مهاجرت کرده کینزد

را شکل  یررسمیغ یها  به شهر اقدام نموده و سکونتگاه کینزد یها روستا زیو ن یمجاز در محدوده شهر ریساخت و ساز غ

در اطراف  دیجد یها خانوار تیمز نیترساخت و ساز مهم یاز مسکن ارزان همراه با نداشتن موانع قانون یاند. برخوردار داده

و  یکیزیف عیرها شده است. گسترش و رشد س  گونه از ساخت و ساز نیا یریگ در شکل عیامر موجب تسر نیتهران بوده و ا

 یها رساختیفقدان ز ،ینامناسب بهداشت طینموده است. شرا جادیرا ا یاسالمشهر مسائل و مشکالت فراوان یتیجمع

تر  و از همه مهم یررسمیدرآمد، وجود مشاغل غ کم یها اجتماع گروه ت،یجمع یتراکم باال ،یشهر ماتمناسب، فقدان خد

 یررسمیهستند که ساکنان محالت اسکان غ یطیو شرا ها یژگیمجموعه و یاجتماع یها بیو آس ها یباال بودن ناهنجار

 هیسرما کردیبر رو دیبا تأک یررسمیغ یها  ونتگاهسک یتوانمندساز یبررس نیرو هستند.  بنابرا شهر اسالمشهر با آن روبه

پژوهش  ی. هدف اصلشود یم پژوهش بدان پرداخته نیاست که در ا یفراوان تیاهم یدر شهر اسالمشهر دارا یاجتماع

. باشد یدر شهر اسالمشهر م یاجتماع هیسرما کردیبر رو دیبا تأک یررسمیغ یها  سکونتگاه یبر توانمندساز یلیحاضر تحل

قرار  یلتحلی– یفیتوص قاتیدر رسته تحق یشناس و به لحاظ روش یکاربرد قاتیبه لحاظ هدف جز تحق قین تحقیا

 قیتحق نیخام ا یها  . دادهباشد ینفر م 462و حجم نمونه برابر با  باشد ینفر م 026825که  یآمار ۀجامع تی. جمعردیگ یم

. سپس از دهیگرد یبند طبقه قیتحق ازیبا توجه به ن ها  افتهی بیرکو ت قیپس از تلف شوند، یم هیمختلف ته یها  که به روش

 لیوتحل هیپردازش خواهد شد و مورد تجز SPSSچون  ییها افزار به کمک نرم ،یو استنباط یفیتوص یآمار یها  روش قیطر

 یدرصد فراوان ،یفراوان انه،یم ن،یانگیهمچون م یفیحاصل از پرسشنامه از آمار توص یها  داده لیقرار خواهد گرفت. در تحل

 یگهمبست بیهمچون ضر یآمار استنباط یها  از روش زیپژوهش ن اتیو... استفاده خواهد شد و در جهت اثبات فرض

 لیکه در تکم ینفر 462پرسشنامه ها از مجموع  جیو ... استفاده خواهد شد. براساس نتا یتک نمونه ا یو آزمون ت رسونیپ

درصد( سرپرست  2076نفر ) 33درصد( سرپرست خانوار مرد و  271.خانوار )260 د،داشتن یپرسشنامه ها همکار

 یعنی یفراوان نیشتریدهد که ب یپرسشنامه ها در شهر اسالمشهر نشان م لیو تکم یبررس جیخانوارشان زن بوده است. نتا

 یفراوان نیکمتر نی. همچنددهن یم لیسال تشک 05-21 یدرصد( را افراد با بازه سن8170نفر از پاسخ دهندگان ) 248

 نیرا در ا جی، نتا2-2. جدول شماره شود ینفر را شامل م 2 یعنیدرصد  1سال است که  81از  شتریب یمربوط به بازه سن

درصد  78.سال،  کیدرصد از ساکنان کمتر از  1که حدود  میابی یپرسشنامه درم جیدهد. با توجه به نتا ینشان م نهیزم

در  شتریسال و ب 18درصد  8073سال و  10تا  11 نیدرصد ب 1278درصد شش تا ده سال،  1573تا پنج سال،  کی نیب

 یشهر اسالمشهر، اعتماد اجتماع یررسمیغ یسکونتگاه ها یتوانمندساز تیوضع یدر بررس ریمتغ نیمحله اقامت دارند.  اول

و اعتماد به  کانیو دوستان محل سکونت، درک نزد گانیدر سه شاخ  کمک گرفتن از همسا یدار یباشدسطح معن یم
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.  میریپذ یفرض صفر را م جهینت باشد در یم 5750از  شتریو... ب یانتظام یروین ،یشورا ها، شهردار رینظ یعموم ینهادها

به مرور زمان در شهر نشان داد  یحس اعتماد و همبستگ شیو افزا گانیدو شاخ  اعتماد به همسا نیانگینمرات م سهیمقا

حس  شیباشد و شاخ  افزا یم 4عدد  یعنیباالتر از حد استاندارد  471522 ازیبا امت گانیکه، شاخ  اعتماد به همسا

 یدر بررس ریمتغ نیباشد. دوم یم 4تر از حد استاندارد  نییدر شهر پا 276825 ازیبه مرور زمان با امت یاعتماد و همبستگ

 نیا لیتحل یباشد. برا یشاخ  شبکه ها و گروه ها م سالمشهردر ا یررسمیغ یدر سکونتگاه ها یاجتماع هیسرما زانیم

گروه ها، سود  ریسا ایو  یحرفه ا ،یورزش ،یهنر ،ینگفره ،یاجتماع یشاخ  )شامل مشارکت در گروه ها 0تعداد  ر،یمتغ

نظرات در   ،ییگروه ها ایگروه ها، گسترش گروه  ریسا ایو  یحرفه ا ،یورزش ،یهنر ،یفرهنگ ،یاجتماع یبردن از گروه ها

نشان داد که شاخ   نیانگینمرات م سهیخود گروه( انتخاب شد. مقا یگروه و انتخاب رهبران توسط اعضا یبهبود و اعتال

مذکور  یشاخ  ها هیکه کل ییرا دارد. از آنجا ازیامت نیباالتر 27.324 نیانگیخود گروه با م یانتخاب رهبران توسط اعضا

تر از حد  نییدر بخش شبکه ها و گروه ها پا یاجتماع هیسرما یباشد لذا شاخ  ها یم تراز سطح استاندارد عدد سه کم

ارتباطات و  ریشهر اسالمشهر، متغ یررسمیغ یسکونتگاه ها یتوانمندساز یدر بررس ریمتغ نیباشد. سوم یاستاندارد م

 یدادهایاخبار و رو یریگیپ ،یعموم یهااز برنامه ها و پروژه  یپنج شاخ  )شامل آگاه نهیزم نیباشد.  در ا یاطالعات م

شهر و  یدر محله مانند شورا لیدخ یعموم ینهادها فیاز وظا یفعال محله، آگاه یاز گروه ها یآگاه ر،یگیمحله پ

( انتخاب شد مطابق با اطالعات مندرج در جدول ونیو تلوز ویمانند روزنامه، راد یجمع یو استفاده از رسانه ها یشهردار

اخبار و  یریگیپ یعنیشاخ   کی یبرا یدار یاستخراج شده است. سطح معن SPSSکه از نرم افزار  15-2شماره 

با  یشاخ  در حد متوسط بوده و انطباق نسب نیا یتوان گفت وضع یم نیباشد. بنابرا یم 5750محله باالتر از  یدادهایرو

شاخ  ها با سطح استاندارد  یریشاخ  ها اگر متوسط انطباق پذ یانطباق نسب ی( دارد. در بررس4استاندارد )عدد  یالگو

باالتر از حد  هیگو کیانطباق شاخ  ها تنها در  زانیشود، مبرابر با عدد سه فرض  یدر جامعه واقع یاجتماع هیسرما

 نیانگیبا م ونیو تلوز ویمانند روزنامه، راد یجمع یعبارت است از استفاده از رسانه ها هیگو کی نیمتوسط بوده است که ا

 یم یاجتماع یهمبستگ ریشهر اسالمشهر، متغ یررسمیغ یسکونتگاه ها یتوانمندساز یدر بررس ریمتغ نی. چهارم47033

و باهم بودن، مشخصات متفاوت افراد ساکن در محله ،  یکینزد تیمیپنج شاخ  )شامل احساس صم نهیزم نیباشد.  در ا

 تیمحل سکونت و احساس امن یشرکت در مراسمات و برنامه ها د،خو یها یو هم محل گانیرفت و آمد و تعامل با همسا

استخراج شده است.  SPSSکه از نرم افزار  11-2ت مندرج در جدول شماره ( انتخاب شد مطابق با اطالعایدر محل زندگ

توان  یم نیباشد. بنابرا یم 5750و باهم بودن باالتر از  یکینزد تیمیاحساس صم یعنیشاخ   کی یبرا یدار یسطح معن

 یانطباق نسب یررس( دارد. در ب4استاندارد )عدد  یبا الگو یشاخ  در حد متوسط بوده و انطباق نسب نیا یگفت وضع

برابر با عدد سه فرض  یدر جامعه واقع یاجتماع هیشاخ  ها با سطح استاندارد سرما یریشاخ  ها اگر متوسط انطباق پذ

عبارت است از مشخصات  هیدو گو نیباالتر از حد متوسط بوده است که ا هیوانطباق شاخ  ها تنها در دو گ زانیشود، م

 (.4743 نیانگی)م یدر محل زندگ تی( و احساس امن4713 نیانگیمتفاوت افراد ساکن در محله )م

 نیباشد.  در ا یمشارکت م ریشهر اسالمشهر، متغ یررسمیغ یسکونتگاه ها یتوانمندساز یدر بررس ریمتغ نیپنجم

با  یمحله خود ، همکار یپنج شاخ  )مشارکت و کمک مردم محله با هم، شرکت در  مراسمات و برنامه ها نهیزم

 هیشهر و صرف وقت و سرما یانتخابات شورا رینظ یشهر، حضور در انتخابات محل یشورا ،یمانند شهردار یعموم یهانهاد

 ،یمانند شهردار یعموم یبا نهادها یهمکار یعنیشاخ   کی یبرا یدار یدر حل مشکالت محله( انتخاب شد . معن

با  یشاخ  در حد متوسط بوده و انطباق نسب نیا یتوان گفت وضع یم نیباشد. بنابرا یم 5750شهر باالتر از  یشورا

شاخ  ها با سطح استاندارد  یریشاخ  ها اگر متوسط انطباق پذ یانطباق نسب ی( دارد. در بررس4)عدد  ندارداستا یالگو

باالتر از حد  هیگو کیانطباق شاخ  ها تنها در  زانیبرابر با عدد سه فرض شود، م یدر جامعه واقع یاجتماع هیسرما

در  ریمتغ نی. ششم4726 نیانگیمردم محله با هم با م کعبارت است از مشارکت و کم هیگو کی نیمتوسط بوده است که ا
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 نیباشد.  در ا یم یو توانمندساز یاسیاقدامات س ریشهر اسالمشهر، متغ یررسمیغ یسکونتگاه ها یتوانمندساز یبررس

در محله،   یبهتر زندگ یاحساس ساختن فضا ،یزندگ ریمهم در مس یها میچهار شاخ  )قدرت گرفتن تصم نهیزم

سال گذشته( انتخاب  0( در ی)شوراها و شهردار یدولت محل یدرستکار افتنیانتخابات محله و ارتقا  نیشرکت در آخر

اشد. ب یم 5750در محله باالتر از  یبهتر زندگ یاحساس ساختن فضا یعنیشاخ   کی یبرا یدار یشد. سطح معن

 ی( دارد. در بررس4استاندارد )عدد  یبا الگو یشاخ  در حد متوسط بوده و انطباق نسب نیا یتوان گفت وضع یم نیبنابرا

برابر با  یدر جامعه واقع یاجتماع هیشاخ  ها با سطح استاندارد سرما یریشاخ  ها اگر متوسط انطباق پذ یانطباق نسب

عبارت  هیگو کی نیباالتر از حد متوسط بوده است که ا هیگو کیانطباق شاخ  ها تنها در  زانیعدد سه فرض شود، م

 .4782 نیانگیبا م یزندگ ریمهم در مس یها میاست از قدرت گرفتن تصم

 

 مأخذ و منابع

 شیهما ،یررسمیغ یها  سکونتگاه یحلقه گمشده توانمندساز یاجتماع هی( سرما1466) زیاستاد، مهرانگ

 .یواحد شهر ر یتهران( دانشگاه آزاد اسالم یمنطقه کالن شهر تیها )با محور راهبرد -: چالشهایررسمیغ یها  سکونتگاه

 یمل شیهما ،یمحل یها مردم در اجتماع یتوانمندساز یها  اصول و روش نیی( تب1434م ) ،یمحل چال یاسد

 اصفهان.  بهشت،یارد 2 شیزمان هما ،ییبها خیفرهنگ گرا، دانشگاه ش یشهرساز

تهران:  ،یخوب شهر ییتحقق حکمروا یاجتماع محور در راستا ی( توانمندساز1432م ) ،یمحل چال یاسد

 انتشارات آرمانشهر.

مطالعه  ینینش هیآن بر حاش یاجتماع -یو اثرات اقتصاد ییروستا یها ( مهاجرت1431) هیمفرد، راض آرزومندان

و  اتیدانشکده ادب ا،یگروه جغراف ،ییروستا یزیو برنامه ر ایارشد رشته جغراف ینامه کارشناس انیپا رجند،یشهر ب یمورد

 .رجندیدانشگاه ب ،یعلوم انسان

 ، تهران، موسسه نشر آگه."یدر علوم رفتار قیتحق یها  روش"( 1468ع. ) ،یز؛ حجاز بازرگان،

 یمطالعه مورد یتوسعه اجتماعات محل یمبنا ییدارا یها  استی( س1434) یمهد ان،ییرضا ؛یسیع ،یریپ

 .2.-84شماره دهم،  ،یمطالعات شهر یپژوهش یفصلنامه علم ز،یکالنشهر تبر یررسمیغ یها  سکونتگاه

 یررسمیغ یها  در محالت سکونتگاه یو توانمندساز ی(، نقش مشارکت مردم در سامانده1430اکرم؛ ) ک،یتاج

نور  امیدانشگاه پ ،یشهر یزیر و برنامه ایارشد رشته جغراف ینامه کارشناس انیپا ن،یورام ییفایمحله ده شر ینمونه مورد

 .یمرکز شهر ر

 یمند تیموثر بر رضا یاجتماع هیسرما یها  ( شاخ .143باقر ) ،ینیمقدم، صبا؛ مظفر، فرهنگ؛ حس یخراسان

، 2، شماره 0دوره  ،یاجتماع هیسرما تیریتهران، مد ،یمحله فرحزاد شمال یمطالعه مورد یررسمیغ یها  ساکنان سکونتگاه

244-281. 

کالن شهر تهران مطالعه  رامونیپ یررسمیدر محالت اسکان غ یستیمخاطرات ز ی( بررس1463) دیوح ،یاحیر

 .152-64، 18، شماره 14جلد  ،ییایعلوم جغراف یکاربرد قاتیتحق هی: اسالمشهر، نشریمورد

 یها  سکونتگاه یو توانمندساز یبر طرح سامانده یو نقد یابی( ارز1432چاره، نجمه ) وسف؛ی ،ینادر؛ رحمت ،یزال

سال ششم، شماره  ،یشهر یزیر پژوهش و برنامه هیآباد )کتس بس(، نشر یمحله مهد یمطالعه مورد راز،یش یررسمیغ

 .142-110و سوم،  ستیب
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 تیفیوک یتصرف و نقش آن در توانمندساز یادارک تیبر امن یلی( تحل1434) دیسع ،یآباد نیحس عقوب؛ی زنگنه،

سال  ،ییفضا یزیر برنامه یپژوهش ی: قلعه نو دهراز سبزوار، فصلنامه علمینمونه مورد ،یررسمیغ یها  مسکن سکونتگاه

 .1.6-.10چهارم، شماره چهارم، 

 1430 ران،ینفوس و مسکن مرکز آمار ا یسرشمار

 قیاز طر یررسمیاسکان غ یها  محله یتوانمندساز ی( امکان سنج1430زهره ) ،یانیهاد به؛یجوان، ط ییسرگلزا

، 84سال شانزدهم، شماره  ،یرفاه اجتماع یپژوهش یشهر زهدان، فصلنامه علم رآبادیدر محله ش یاجتماع هیسرما شیافزا

160-214. 

مؤثر بر  یدیوامل کلبر ع یلی( تحل1433فاطمه ) ی7 جعفرمهیفه یجز یی7 فدادرضایمحسن7 آزاده س ییسقا

زاهدان(، پژوهش و  رآبادی: محله شی)مطالعه مورد یررسمیبر مسئله اسکان غ دیبا تأک ییروستا یگسترش مهاجرت ها

 .44-10، 45 یاپی، پ 4،شماره  3دوره  ،ییروستا یزیبرنامه ر

با استفاده از  یشهر نانینش هیحاش یتوانمندساز یها ( راهبرد1434) سایپر ،یملکان، جواد؛ صادق ؛یعل ،یشماع

 .25-20، 35، شماره 24دوره  ،ییایسنقر، فصلنامه اطالعات جغراف یشهرک شهدا یمطالعه مورد QSPM کیتکن

 یها  و گسترش سکونتگاه یریگ شکل ندی( فرا1435نسب، حامد ) یکمال ومرث؛یک ،یبیحب ل؛یاسماع عه،یش

 .26-43، 144روستا، شماره  طیمسکن و مح ،یررسمیغ

مناطق  یتوانمندساز یها کردی( رو1430رسول ) ،یبالغ درضا؛یحم ،یوارث ده؛یسع دفر،یاعظم؛ مو ،یصفرآباد

 .245-218، 13، شماره 8دوره  ،یا منطقه یشهر شیو آما ایفصلنامه جغراف زد،ی: حسن آباد یمورد یشهر یا هیحاش

در اسکان  یاجتماع یداریچالش ناپا ی( بررس1255سادات، اشرف ) ه؛یطلوع دل، محمدصادق؛ زارع، مرض طاهر

و  ای: منطقه دو تهران محله فرخزاد(، فصلنامه جغرافی)مطالعه مورد یشهر داریتوسعه پا یها  بر شاخ  یمبتن یررسمیغ

 .32-..و هشت،  یسال دهم، شماره س ،یطیمطالعات مح

بر  دیاز آن با تاک یناش یامدهایعلل و عوامل مهاجرت و پ ی(، بررس1463احمد) ،یزاده، غالمرضا و شم آباد عباس

 ت،یمهاجرت، نظم و امن شیهما نیاول دهی: شهرک نوده شهر مشهد(، مجموعه مقاالت برگزی)نمونه مورد ینینش هیحاش

 .203-221 ،یاستان خراسان رضو یظامانت یفرمانده یو مطالعات کاربرد قاتیجلد اول، دفتر تحق

 یبه منظور توانمندساز یراهبرد یزیر ( برنامه.143پور، مسعود ) ییصفا د؛یرا؛ امانپور، سعزه ،یوسیل یعباس

 ..15-63، 2، شماره 1دوره  دار،ینور دزفول، فصلنامه شهر پا امی: شهرک پیمطالعه مورد یررسمیغ یها  سکونتگاه

شهروندان شهر سقز،  یزندگ تیفیبا ک یاجتماع هیرابطه سرما ی( بررس1432نعمت اهلل ) ،یاحمد؛ تقو ،یقادر

 .128-111، 13شماره  ،یشناس مطالعات جامعه

 یررسمیغ یها  سکونتگاه یبر توانمندساز یاجتماع هی( نقش سرما1431فاطمه ) ان،یمحمد؛ حق ورد مسعود،

، 16ه (، سال هفتم، شماری)مطالعات انسان ییایرشت(، چشم انداز جغراف نکیمحله استخر ع رامونی: پی)مطالعه مورد

126-125. 

اجتماعات ساکن  یو سامانده یدر توانمندساز یاجتماع هیسرما گاهی( جا1432م؛ دهبان، م ) ،یف؛ صراف ،یریمش

کومش، دانشگاه  ستیز طیتهران، انجمن مح دار،یو توسعه پا یشهرساز ا،یجغراف یمل شیهما ،یررسمیغ یها  در سکونتگاه

 .14-1 ،ییصنعت هوا

 یها  سکونتگاه یکارآمد در سامانده یها  یاستراتژ نیبر تدو ی( نگرش1432آذر ) ،یمحمود نیام ؛یزاده، عل بیمص

 .160-181، 02، شماره 10دوره  ،ییایجغراف ی( فصلنامه فضاهیشهر اروم گالهی: محله دی)نمونه مورد یررسمیغ

بافت فرسوده شهر اسالمشهر، جلد اول  ژهیو یلی(، طرح تفص1435مشاور معمار و شهرساز آرمان، ) نیمهندس

 .یمطالعات عموم
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نمونه  یررسمیغ یها  سکونتگاه یبر توانمندساز یاجتماع هیاثر سرما یابی(، ارز1430اسداهلل هزاوه، ابوالفضل ) ریم

 یمللال نیب سیپرد ،یشهر یزیر ارشد رشته برنامه ینامه کارشناس انیپا ن،یشهر ورام یررسمیغ یها  سکونتگاه یمورد

 .یفاراب

فردا، مجموعه مقاالت مهاجرت در  یشهر تیریمد لیپاشنه آش ینینش هی( مهاجرت و حاش1466اسداهلل ) ،ینقد

و  ایآس یتیجمع یتهران: مرکز مطالعات و پژوهش ها ران،یا یشناس تیانجمن جمع شیهما نیجلد اول، پنجم ران،یا

 .262-452ص   ه،یانوسیاق

نامه  انیپا ،یررسمیغ یسکونتگاه ها شیدایدر پ ییروستا یها نقش مهاجرت ی( بررس1430خواه، محمد ) وطن

واحد تهران  یدانشگاه آزاد اسالم ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یشهر یزیو برنامه ر ایارشد رشته جغراف یکارشناس
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